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Denumirea programului de studii

Psihodiagnostic și intervenții psihologice în diferite tipuri de organizații

Ciclul

II, masterat

Denumirea cursului

Formarea și dezvoltarea personalului în organizații

Facultatea/catedra responsabilă de curs

Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, catedra Psihologie

Titular de curs

Perjan Carolina

Cadre didactice implicate
e-mail

Codul cursului

S.03.A.014

Număr de
credite ECTS

Anul

5

II

carolina_perjan@yahoo.com

Semestrul

Total ore

III

150

Total ore
contact direct

Studiu individual

35

115

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul trainng de dezvoltare personală constituie un component de bază de pregătire a psihologilor profesionişti în domeniul
psihologiei organizaţionale. Training de dezvoltare personală este cursul ce completează şi dezvoltă cunoştinţele
masteranzilor despre particularităţile psihologice ale individului prin prisma relațiilor interpersoale din interiorul grupului,
mecanismele psihologice de inflenţa asupra asupra comportamentul individual și asupra formătii cimpomnentelor de
personalitate. Principii de formare și dezvoltare a ”EU” concepției.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Lа nivel de cunoaştere şi înţelegere:
•

Masterandul va fi capabil:

•

să distingă tipurile de trainng.

•

să identifice şi să cunoască condițiile și regulile de organizare a trainingului de dezvoltare profesională

•

să determine specificul mecanismelor de comunicare în procesul de desfășirare a trainngului;

•

Lа пivel de aplicare:

•

să stabilească legaturi între scopuri, obiective finalităţi, în actul relaţiilor interpersonale şi comunicare ăn
procesul trainingului;

•

să aplice metode şi metodici în scopul diagnosticării caracteristicilor psihosociale ale personalităţii în procesul
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trainngului;
•

să clasifice instrumentariul diagnostic în dependenţă de problema social-psihologică, ce oate fi soluționată în
procesul trainngului;

•

La пivel de iпtegrare:

•

să elaboreze şi să aplice training pentru dezvoltarea personală

•

să evalueze valoarea tehnicilor și metodelor aplicate în trainng

•

să determine obiectivele şi conţinutul trainngului;

•

să distinga strategii, tehnici de diagnosticare și aplicare a trainngului;

•

să identifice şi să cunoască specificul organizării și desfășurării trainingului psihologic

•

să determine specificul, principile și mecanismele de organizare și desfășurare a trainingului;

•

Lа пivel de aplicare:

•

să stabilească legaturi între scopuri, obiective finalităţi, în actul activității de training;

•

să aplice metode şi tehnici în scopul diagnosticării și desfășurării traininglui;

•

să clasifice instrumentariul diagnostic și cel aplicativ în dependenţă de problema social-psihologică;

•

La пivel de iпtegrare:

•

să elaboreze şi să aplice training de dezvoltare personală;

•

să evalueze valoarea practică și aplicativă a trainingului;

Finalităţi de studii
•

La finele cursului masterandul va fi capabil:

•

Să identifice problemele de ordin psihologic condiționate de ”Eu” concepție .

•

Să selecteze exerciții de dezvoltare personală conform problemei identificate

•

Să argumenteze selectarea exerțiilor psihologice .

•

să evalueze participanții trainingului și donamica grupului

•

să evalueze rezultatele prprii și a participanșilor trainingului.
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Precondiții
Pentru studierea cursului Training de dezvoltare personală masterandul are nevoie de cunoştinţe în domeniul psihologiei
personalităţii, psihologiei dezvoltării, consilierea psihologică, psihoterapiei, psihologiei sociale
Unități de curs
Tema 1. Orientările actuale a tipologilor de training
Tema 2. Principiile de organizare și desfășurare a trainngului
Tema 3. Comunicarea ca condiție de dezvoltare personală
Tema 4. Tehnici si metode de dezvoltare a ”EU” concepției
Tema 5. Tehnici și metode de antrenare a memoriei, atenției și capacității de autoreglare.
Tema 6. Tehnici si metode de dezvoltare personală.
Strategii de predare și învăţare
Dezbateri academice, problematizarea, lucrul în grup, analiza stategică etc.
Strategii de evaluare
Evaluare formativă - două evaluări curente sub formă de test şi portofoliu. Rezultatele evaluării formative constituie
60% din cota notei finale.
Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
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